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Wat is jouw SDG?



Hoe gaan we aan de slag met wereldwijde uitdagingen?
#positieveimpact #thinkglobalactlocal



Waar houden kinderen zich mee bezig?

➢ 10.000+ kinderen leren op school over SDG's
➢ Klimaatacties op straat 
➢ Aandacht vragen voor plastic soup in de zee
➢ Sharon pieksma SDG ambassadeur

SDG Nederland 
Brede 

Beweging 
#SDGdoemee



Klimaatactie

Gelijke rechten

vrouwenrechten

17 doelen voor iedereen en de hele 
wereld 

Of het nu gaat over klimaatverandering, 
mensenrechten of sociale rechtvaardigheid. 
Er zijn ook oplossingen en acties van jongeren 
nodig!



SDG Nederland

Waar komen 
de SDG's  
vandaan?

Sustainable Development Goals / Global Goals

Positive agenda 2015 - 2030
193 Countries

          Slogan: “Leave no one behind”

Global compass for 
challenges such as poverty, 

education, inequality, climate 
crisis, peace and security

Behind the 17 goals
there are 169 targets

    United Nations / for everyone



SDG Nederland

Vervolg op de 
Millenieumdoelen

.
Wat zijn de 

verschillen? 

 

Millenium Doelstellingen (MDG’s)

versus 

Millenniumgoals vs SDG's? 

- SDG’s are for everyone, not only the developing 

countries.

- We act together, not only the government. 

- We have bigger aims to reach

The SDGs are the follow-up to the Millennium 
Development Goals (2000 - 2015)
Those goals (MDGs) achieved several successes:

-Poverty -50%
-Child mortality -50%
-Drinking water for 6 billion people



✔ SDG's = Sustainable Development Goals
✔ Duurzame Ontwikkelingsdoelen
✔ Global Goals

17 VN-doelen die van de wereld een 
betere plek moeten maken in 2030

De SDG’s lopen nog tot 2030. 
Ze zijn een globaal kompas voor 
uitdagingen als armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis. 

Achter de 17 doelen zitten 169 targets.
Het is aan iedereen om de VN-agenda 
naar de dagelijkse praktijk te vertalen. 

SDG doe je mee?
#SDGdoejemee



SDG Nederland

SDG’s Wat hebben we eraan?
1. Samenhang van alle onderwerpen waar aan gewerkt moet worden in de samenleving. 

Je staat er niet alleen voor!

2. Mondiale taal van alle sectoren.
Gebruik dezelfde taal! Wat verstaan we onder armoede en gelijkheid? Scheelt kostbare tijd om het 
daarover eens te zijn.

3. Herkenning. Je hebt er iets aan voor fondsenwerving, omdat je impact kunt meten.

4. Positieve toekomst agenda. Zolang er armoede, klimaatverandering is, heb je een visie nodig. 

5. Lange termijn Perspectief waar je aan kan werken. 
VN generaal: "SDG’s zijn een todo lijst"

6. Gemeenschappelijke thema’s waarop samenwerking meer mogelijk
is. Mensen willen elkaar vinden op basis van gemeenschappelijke 
thema lokaal, nationaal en internationaal.

7. Instrument om te rapporteren naar stakeholders. 
Het in kaart brengen van hun maatschappelijke impact (MAEX)

> SDG’s als richtlijn en mondiale taal



e

  SDG Nederland



SDG Stedentrip door heel Nederland



Sustainable 
Development Goals

Waarom willen mensen zich met de SDG’s bezighouden?

“Bijdragen aan iets groters dan jezelf” 
“Je werkt aan iets waar de hele wereld samen werkt."

“SDG’s benoemen geeft samenhang aan alles wat we doen”
“Universele rechten van de wereld”

“Het voelt goed om iets voor een betere wereld te doen”
”Gemeenschappelijke taal om met bestuurders, jongeren en burgers te spreken"

De doelen zijn voor de hele wereld en van alle mensen.  

 



Betrekken van de samenleving; inwoners, jongeren, lokale overheid

                                                           



Global Goals Gemeente Campagne

Is jouw gemeente al Global Goals gemeente?

Lokale actie & de samenleving (maatschappelijke organisaties en burgers) betrekken:
1. Vertalen landelijk naar lokaal en lokaal naar landelijk

2. Laagdrempelige kennismaking

3. Concrete voorbeelden en rolmodellen

4. Ogen en oren van de samenleving

5. Intrinsiek gemotiveerd

6. Draagvlak creëren voor gemeente beleid

7. Aanjagen van burgerinitiatieven, bedrijfsleven, lokale overheid, nieuwe partners 

8. Zichtbaarheid en borging via website, platforms, nieuwsbrieven, social media



AAN DE SLAG MET DE SDG’S

Concreet:
● Opnemen in je organisatiebeleid/begroting/activiteiten
● SDG’s als kompas bij besluiten
● Hele team meenemen en uitdagen om mee te doen.
● Maak het klein, transparant en meetbaar
● Draag het zichtbaar uit op website, social media,

activiteiten, krantenberichten, etc.
● Deelnemen aan de SDG Nederland community
● Meepraten met pilots en thema’s
● Duurzaamregeerakkoord tekenen en delen
● Een evenement op 25 september organiseren, zoals 

vlaggendag
● Meedoen met een lokale of landelijke actie



Wat organiseer jij op 25 september?
Meld je evenement aan op:
www.sdgnederland.nl/sdg-action-day-lokaal-programma



17 doelen lessen voor 10.000 kinderen

Oproep vrijwilligers

Vind je het leuk om een keer voor de klas te staan? En kinderen te vertellen en te vragen over de 17 doelen 

(Duurzame en sociale doelen voor een betere wereld)? Dan is dit je kans!

Tussen 25 sept en 8 oktober gaan we 10.000 kinderen bereiken in heel Nederland! 

De vrijwilligers krijgen in sept een training en worden door Coöperatie Leren voor Morgen gekoppeld aan 

een docent.

Aanmelden als school of vrijwilliger in jouw gemeente?

https://lerenvoormorgen.org/leren-voor-morgen/po?view=article&id=1032:sdg-gastlessen&catid=13

Wat

25 september (SDG Action Day) verbinden aan 8 oktober 

(Dag vd Duurzaamheid) met een landelijke actie/evenement.

Aanleiding

Omdat we positiviteit kunnen brengen in de samenleving door 

de kinderen te leren over, maar ook naar hen te luisteren 

over de SDG-agenda en hoe ze willen deelnemen.

Aansluitend kunnen scholen en/of gemeenten bij LvM

lespakketten aanvragen voor verdieping.

https://www.linkedin.com/company/cooperatie-leren-voor-morgen/
https://lerenvoormorgen.org/leren-voor-morgen/po?view=article&id=1032:sdg-gastlessen&catid=13


Verbeter de wereld, begin bij je selfie”

Drie stappen: 
1. Waar word je blij van/ben je boos over? Welke doelen passen daarbij?
2. Welke SDG past bij jouw missie/visie?

a. Start met wat je al doet. Welke SDG past past bij je missie/visie? SDG Nederland website

b. Wie zijn jouw voorbeelden? SDG Community bedrijven

3. Welke SDG’s past bij jouw activiteiten?
a. Hoe ga je positieve impact maken met jouw activiteiten? 

Facebook groep SDG Nederland Community  

https://www.sdgnederland.nl/doe-mee/
https://www.sdgnederland.nl/community/
https://www.facebook.com/groups/sdgnederlandcommunity



